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ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРАЦІ

пл. Думська, 1, м. Одеса, 65026, Україна

 ________________№_________________

на №______________від______________



П Р О Т О К О Л 
засідання комісії 
від 18  лютого  2021 року

14.00                                                                                                   Велика зала
                                                                                                        пл. Думська, 1

БУЛИ ПРИСУТНІ:

Члени комісії:  Леонідова Л.В., Плаксій Т.В., Шматько С.С.

Запрошені:
Китайська О.П.		- директор департаменту праці та соціальної політики;
Буйневич О.В.		- директор департаменту освіти та науки;
Канава Т.В.		- директор Одеського міського центру зайнятості;
Безеда В.А.		- начальник відділу з питань політики зайнятості та соціального
  партнерства департаменту праці та соціальної політики;
Горшколєпова Р.О.	- спеціаліст управління праці департаменту праці та соціальної
  політики;
Багрій-Шахматова М.Л. – радник Одеського міського голови;
Кондратюк Ю.А.	- помічник-консультант депутата міської ради Стася Е.П.;
Павленко О.В.		- президент благодійного фонду (БФ) «Пчёлка».

Представники громадськості та СМІ:
Тельніс Д.			- кореспондент телеканалу «OdesaLIVE»;
Коган Е.І.			- оглядач «Одеса-дейлі».


П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й:

	Про створення навчального класу у дитячому відділенні Одеського обласного онкологічного диспансеру
Звіт про виконання у 2020 році Програми зайнятості населення м. Одеси та виплати безробітним громадянам в період пандемії 


	Про роботу КУ «Геріатричний дім милосердя імені святого цілителя Пантелеймона»

	Розгляд листа депутата міської ради Стася Е.П. від 22.01.2021р. про надання допомоги  гр. Щербатій О.П.

Розгляд листа благодійної організації «100 відсотків життя. Одеса» від 08.02.2021р. про оренду приміщення

Обрання заступника голови та секретаря постійної комісії

I.  СЛУХАЛИ: Буйневич О.В. з пропозиціями щодо надання освітніх послуг дітям, які перебувають на тривалому стаціонарному лікуванні у відділенні гематології  комунальної установи (КУ) «Одеська обласна дитяча клінічна лікарня».

Питання задавали: Леонідова Л.В., Шматько С.С.
Виступали: Павленко О.В., Леонідова Л.В., Китайська О.П. 

ВИСНОВКИ: 

	Підтримати пропозиції щодо організації освітнього процесу дітей,           які перебувають на тривалому стаціонарному лікуванні у КУ «Одеська обласна дитяча клінічна лікарня».

Голосували одноголосно.

	Доручити департаменту освіти та науки доопрацювати пропозиції, визначити форму навчання та загальноосвітню школу, що має бути закріплено за  КУ «Одеська обласна дитяча клінічна лікарня».

Голосували одноголосно.

	Після визначення усіх організаційних заходів звернутися до Одеської обласної ради, Одеської обласної державної адміністрації з пропозицією вирішити питання фінансування заходів зі створення Wi-Fi зони у відділенні гематології      КУ «Одеська обласна дитяча клінічна лікарня» та придбання ноутбуків для учнів.

Голосували одноголосно.
   
	Доручити департаменту праці та соціальної політики (КУ «Міський центр гуманітарної допомоги, інформаційного та господарського забезпечення»  звернутися до донорів, міст-побратимів щодо можливості отримання гуманітарного грузу (обладнання, технічних засобів навчання та інш.) для реалізації цього проекту.

Голосували одноголосно.

	Продовжити розгляд  заходів з організації освітнього процесу дітей,           які перебувають на тривалому стаціонарному лікуванні у КУ «Одеська обласна дитяча клінічна лікарня».

Голосували одноголосно.
II.  СЛУХАЛИ: 
	інформацію Китайської О.П. про виконання у 2020 році Програми зайнятості населення м. Одеси (інформація на 18 арк. додається);


	інформацію Канави Т.В. про роботу Одеської міської служби зайнятості по обслуговуванню клієнтів у 2020 році в умовах введення обмежувальних заходів  у зв’язку із встановленням на території України карантину (інформація на 3 арк. додається). 


Питання задавали: Леонідова Л.В., Шматько С.С., Плаксій Т.В.

Виступали: Леонідова Л.В., Плаксій Т.В. 

ВИСНОВКИ: Інформацію прийняти до відома.
Голосували одноголосно.


III.  СЛУХАЛИ: інформацію Китайської О.П. про роботу комунальної установи (КУ) «Геріатричний дім милосердя імені святого цілителя Пантелеймона».

Питання задавали: Шматько С.С., Леонідова Л.В.

Виступали: Багрій-Шахматова М.Л., Леонідова Л.В., Шматько С.С. 

ВИСНОВКИ: З метою більш детального ознайомлення з роботою комунальної установи «Геріатричний дім милосердя імені святого цілителя Пантелеймона» здійснити 02 березня п.р. виїзд до 1-го відділення (вул. Героїв Крут,12) та до 3-го відділення (вул. Педагогічна, 24) установи.
Голосували одноголосно.


IV.  СЛУХАЛИ:  Леонідову Л.В. із листом депутата міської ради Стася Е.П. від 22.01.2021р. про надання допомоги  гр. Щербатій Ользі Павлівні, яка проживає за адресою: м. Одеса, вул. Буніна, буд. 35, кв.66.

Лист депутата Стася Е.П. від 22.01.2021р. № 172/2-мр на 12л. додається.

Питання задавала Плаксій Т.В.
Виступали: Китайська О.П.,  Кондратюк Ю.А., Плаксій Т.В. 

ВИСНОВКИ: Доручити департаменту праці та соціальної політики ретельно розглянути листа Стася Е.П. та рекомендувати розглянути можливість надання допомоги матері-одиночці Щербатій О.П. шляхом розміщення її з дитиною - Щербатим Павлом Максимовичем, 2020 р.н., у комунальній установі «Соціальний центр матері та дитини» (вул. Генерала Петрова, 47).
Голосували одноголосно.
V.  СЛУХАЛИ:  Леонідову Л.В. з листом благодійної організації «100 відсотків життя. Одеса» від 08.02.2021р. про оренду приміщення.

Лист БО «100 відсотків життя. Одеса» від 08.02.2021р. № 297/2-мр                на 6л. додається.

Питання задавала Плаксій Т.В.

ВИСНОВКИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ: 
	Доручити голові комісії Леонідовій Л.В. уточнити у директора благодійної організації «100 відсотків життя. Одеса» А.Ходак вимоги звернення.
	Продовжити розгляд листа на наступному засіданні постійної комісії.

Голосували одноголосно.

VI.  СЛУХАЛИ:  Леонідову Л.В. з пропозицією обрати заступником голови постійної комісії з питань соціальної політики та праці Плаксій Т.В. і секретарем комісії – Шматька С.С.

ВИСНОВОК: 
	Обрати заступником голови постійної комісії з питань соціальної політики та праці Плаксій Тетяну Василівну.
	Обрати секретарем постійної комісії з питань соціальної політики та праці Шматька Сергія Сергійовича.

Голосували одноголосно.


Голова комісії						Л. Леонідова


Секретар комісії						С. Шматько
















